
1APRESENTA˙ˆO KLABIN SIA

A Klabin SA Ø uma empresa hoje voltada para o setor de Embalagens E a

maior fabricante de embalagens de papelªo ondulado no pais e produz
tambØm o cartªo para outros tipos de embalagens
Suas fÆbricas de embalagens de Papelªotndulado estªo distribuídas

conforme mostramos no mapa
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2 O PAPELˆO ONDULADO

É uma estrutura formada por elementos planos e ondulados intercalados

Os elementos na estrutura do papelªo ondulado sªo designados como

capas elementos planos e miolos elementos ondulados

capa COMPRIMENTO

VRPG

miolo capa

Combinando diferentes qualidades de capas e miolos o fabricante forma

uma gama de especificaçıes para atenderÆs necessidades de resistŒncia

necessÆrias para as embalagens



21 TIPOS DE PAPELˆO ONDULADO

Face Simples FS

Parede Simples PS

Parede Dupla PD

Parede Tipla PT



3 PAPEL CARTˆO

Papel Ø um termo mais genØrico mas costumamos chamar de papel a uma

folha de pouca espessura algo abaixo de023mm Nªo Ø uma definiçªo
porØm

Ensaios importantes feitos no papellcartªo mais diretamente ligados às

especificaçıes do papelªo ondulado



31 ESMAGAMENTO DE ANEL



32 ESPESSURA



33CONCORA



34 ARREBENTAMENTO

Corpo de Prova

ILI

Diafragma elÆstico

0 resultado do ensaio Ø expresso em kPa ou kgflcm2



35 GRAMATURA



4 PARAMETROS ESPECIFICADOS PARA O PAPELˆO ONDULADO

41 RESISTENCIA DE GOLUNA

estÆ relacionada com o esmagamento
de anel



42 ESPESSURA

EstÆ relacionada Æ

altura do tipo da onda
e à espessura dos

elementos do papelªo
ondulado Esses tipos
de ondas sªo
conhecidas por letras



TIPOS DE ONDAS Alturas Espessura

Tipo de onda Altura mm
A 42 a 45
B 25 a 2
C 3 a 37
E 12 a 14



ESPESSURAS T˝PICAS DA CHAPA DE PAPELˆO ONDULADO

DE PAREDE SIMPLES E PAREDE DUPLA



43 ESMAGAMENTO



44 RESISTÉNCIA AO ARREBENTAMENTO

Corpo de Prova

n

UII

Diafragma elÆstico

0 resulta cio do ensaio Ø expresso em kPa ou kgffcm2

r



45 GRAMATURA

estÆ relacionada com a gramatura dos elementos e com

o tipo de onda do papelªo ondulado



CJutros parâmetros tambØm sªo controlados pelos fabricantes
os anteriormente indicados porØm sªo aqueles que figuram
normalmente nas tabelas de especificaçªo dos fabricantes



5 ESPECIFICA˙ÕES DO FABRICANTE

Cada fabricante tem a sua especificaçªo baseada na matŒriaprima
papel I cartªo que fabrica ou compra

J ABPQ tentativa de uniformizaçªo das principais referencias ResistŒncia
de Coluna e Arrebentamento

ResistŒncia de Coluna X ResistŒncia ao Arrebentamento Regra 411222

americana



6A EMBALAGEM ESTILOS

Caixa cortevinco

Caixa normal Baginbox



61 ESPECIFICA˙ÕES
ResistŒncia à compressªo

É a especificaçªo mais importante para o usuÆrio

E tem a maior responsabilidade no desempenho da embalagem
É especificada levando em consideraçªo vÆrios fatores que atuam

sobre a embalagem desde o momento que recebe o conteœdo e

selada começa a ser manuseada e transportada atØ o consumidor
final

Cs fabricantes costumam calcular a ResistŒncia à compressªo
levando em consideraçªo

A resistŒncia de coluna

A espessu ra e

As dimensıes C e L da embalagem



61 DIMENSIONAMENTQ

Dimensıes internas

I Sªo aquelas ocupadas pelo conteœdo Normalmente sªo especificadas com il
uma tolerância de 23mm V

Dimensıes externas

Sªo decorrentes das dimensıes internas e da espessura do papelªo ondulado e

ainda do estilo da caixa

Ocupaçªo dos espaços
Procuraseter um dimensional tal que as medidas externas sejam sub mœltiplos
das dimensıes do palete padrªo 1000x1200

Dimensıes modulares
Sªo aquelas que permitem que caixas de diferentes medidas possam ser

superpostas em um mesmo palete 1000x1200 ou seja se as caixas sªo

paletizÆveis no palete padrªo esta condiçªo Ø avançada O melhor exemplo
porØm e onde se aplica melhor o conceito Ø nas embalagens para produtos
horifruticola



62 QUALIDADE DO PAPELˆO ONDULADO

Aqueles usuÆrios que nªo especificam a ResistŒncia à compressªo
costumam especificar a ResistŒncia de Coluna
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63 RESISTENCIA A COMPRESSˆO

É especificada de acordo com a altura do empilhamento e peso bruta
das embalagens e levado em consideraçªo as condiçıes de umidade

na qual a embalagem Ø armazenada e transportada V



fi4CAIXAS MODULARES



7 MANUSEIO E TRANSPORTE

O desempenho de qualquer embalagem pode sofrer muito se o manuseio for feito

de forma inadequada

choques e impactos podem ocorrer por descuido no manuseio

posicionamento irregular de uma caixa sobre outra ou mesmo sobre o palete
pode deixar partes importantes da caixa ficarem sem apoio e a distribuiçªo da carga

superposta irregularmente distribuída

cintas horizontais de amarraçªo aplicadas sobre as arestas das caixas que
formam os cantos do palete podem quebrar essas arestas se uma cantoneira

nªo for usada

superposiçªo de paletes cuja parte inferior sªo apenas algumas travessas
distribuem o peso sobre apenas algumas caixas

carga superposta sem obediŒncia às indicaçıes de peso mÆximo indicada nas

embalagens

nªo observaçªo quanto à orientaçªo de posicionamento das embalagens no

armazenamento ou no transporte


